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שו3,00הארץברחביתעפשה
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ביבשה.להכרעהלהביאהמסוגלהמרכזי,הלחימהכלילהיות

שלהעיקריותתכונותיועלסקירהתובאהבאיםבעמודים
ו"מ"סימןהעיקרייםההתפתחותקוויועלה"מרכבה"טנק

לראשונה.כאןהנחשף4",ל"סימןועד
המיגוןתפקידשלהחדשניתלתפיסהבהתאם

להעניקבמגמההמרכבהטנקינבנובטנק,
במרכז,שהוצבוללוחמים,מקסימלימיגון
כמו(הטנקוחלקיהשונותהמערכותואילו

הילוכים)ותיבתמנועדלק,מכלימצברים,

להגנהמשקלםבמלואשיתרמוכךמוקמו
זוגישהשלישירהתוצאההלוחמים.על

נוסףלפנים,הטנקמנועלמיקוםהביאה
מגזרתבמיגוןכךשהושגהמהותיהשיפורעל

חללניצולגםהתאפשרהקדמית,האיום
מתחת-התחמושתכמאגרמאחורהטנק

אתלנצלהתאפשרגםכךכן,עליתרהצריח.טבעתלקו
פעילויותשלרחבלמגווןהאחורייםהיציאהפתחואתהחלל

חי"רלוחמישלכיתהנשיאתובהןה"מרכבה",לטנקייחודיות

לטנקבצמודנסיעתושנחסכתכך(חפ"קנשיאתציודם,על
אלונקות).גביעלגם(פצועיםופינויממוגנים)פחותבכלים

עדוהיחיד-בעולםהראשוןהטנקהוא3"סימןמרכבה"
באופןעליומורכבשלוהמיוחדהשכבתישהשריון-כה
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עםזהבתחוםמדרגהעלייתנרשמה3"סימןב"מרכבה
במקוםותותח,צריחלהנעתחשמליתמערכתשלהכללתה

תא"שליצירתוועםהמקובלות,ההידראוליותהמערכות

שהםגבוה,בלחץהידראולישמןוללאדלקללאיבש"לחימה
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המכווניםאמצעיםמגלותאלהמערכותולייזר.אלקטרומגנטיים

לוומאפשרותהטנקלמפקדכיוונםאתמציינותהטנק,אל
ביעילות.עימםלהתמודד

בהצלחהונוסתהשגובשהטל,ישראלמיל')(אלוףשלמשנתו
עלדגששמהב-1964,המיםעלהמלחמהבעתכבררבה

לטווחיםמסלולשטוחתמדויקתאשלירותהטנקשליכולתו
בקרתמערכתשלפיתוחהבבסיסעמדהזוגישהגדולים.

מחשבשילבהבעולםלראשונהאשרמרכבה","לטנקיהאש
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לבנון).במלחמת(בקרב

סימןה"מרכבהשלהאשבקרתמערכת
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ובתנועה.
ב"מרכבההצריחבקרתמערכתכאמור,
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מטרותעםוהתמודדותבתנועהירימאפשרת-בשנייה
ה"מרכבהאתהופכותאלהיכולותקרב.מסוקידוגמתמהירות

קרבמסוקילהשמידשמסוגלבעולםהיחידלטנק3"סימן
יכולתישירה.בפגיעהטנקיםנגדרגילהתחמושתבאמצעות
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במיוחדשפותחתרמי,שרוולמשליםהאשבקרתמערכתאת

להקטיןתפקידומקורית.ישראליתבטכנולוגיהל"מרכבה"
והפנימיתהחיצוניתהטמפרטורהשלההשפעותאתלמינימום

הקנה.עקמומיותעל
בפרט-בתנועהויריתצפיתביצועבעתהסביבהתנאי

מיוחדותדרישותהטנקלמתכנניהכתיבו-קשיםבמתארים

שונים,אמצעיםפותחוכךלשםהאנוש.הנדסתבתחום

האנוש.הנדסתבתחוםמוביללטנק3"סימן
פנורמיתמפקדכוונתגםה"בז"למערכתנוספהבאחרונה
לגלותהיכולתאתמגדילהזוחדישהכוונתראייה.קומיוצבת
ולתותחןלמפקדמאפשרתוהיאויותרב-20%מטרותולזהות
("Killerיי11טת~שן-(.ומשמיד"צייד"שלהדדיתפעול

מערכותשלהיכולותמרביתמשופרות4"סימןב"מרכבה
התצפיתוביצועייותר,גבוהההדיוקרמתוהאש.הצריחבקרת

טלוויזיונית).(העקיפההתצפיתבתחוםבמיוחדמשופרים,

משימותעםהתמודדותלצורךמשמעותיתהוגדלהחישובכוח

העתידי.הקרבשדהשלהמורכבותהאמתזמן
בקוטרבתותחיםמתאפייניםבמזרחמודרנייםטנקיםכידוע,
מ"מ,120בקוטרתותחיםמוביליםשבמערבבעודמ"מ,125

לפגזיםהמקנההבליעה,בביתיותרגבוהבלחץהפועלים
הדרישותיותר.גדולחדירהוכושריותרגבוההלועמהירות

מערכתתכנוןחייבו3"סימןב"מרכבהמהתותחהמבצעיות
שלקומפקטייםממדיםעלשמירהתוךגבוה,דיוקבעלת
הלחימה).בתאהצוותלאנשימרחבבמתןהצורךבגלל(התותח

במנגנוןהמתאפייןמקורי,מ"מ120תותחהיאהפיתוחתוצאת
ממנגנוניםיותרוקלקטןשהואמנגנון-דחוסגזמבוססרתיעה
התותחעלאחרים.בתותחיםהמקובליםמתכתקפיציבעלי

מהקנה.נפרדבלתילראשונה,שחלקו,תרמישרוולמורכב
השפעותבנטרול(מ-80%יותרשלגבוההיעילותמתקבלתכך

והפנימיות).הסביבתיותהטמפרטורה
הנדרשיםהגדוליםההעסקהמטווחיהנגזרותהדיוק,דרישות
שלהבסיסיותבהגדרותגםביטוילידיבאוהשריון,לחיל

שלהחדירהיכולתבהגדרתשולבואלהדרישותהתחמושת.
התמודדותלצורךוהתפתחהשהלכהנגד-טנקים,תחמושות

פותחוכךלשםהאויב.טנקישלהמשופרהמיגוןעםיעילה
-שריון"חודרות"(קינטיותתחמושותה"מרכבה"לטנקי
גבוהיםפגיעהודיוקחדירהיכולתבעלותוחלולותח"ש)

שנימדורקינטיתבתחמושתהטנקיםמצוידיםכיוםמאוד.

רמתבתחוםדרךפריצתבבחינתשהיאחלולהובתחמושת
שלה.הטבעיהפיזור
יותרגבוההחדירהיכולתבעליהיה4"סימןה"מרכבהטנק

שימושלשםעוצמה.רבותחדשותתחמושותמפיתוחכתוצאה

בעלתחדשהרתיעהמערכתלתותחפותחהאלהבתחמושות
אנרגיה.לספיגתמשופרכושר

לפנים.הטנקדורותבכלהמרכבהמנועיהותקנוכאמור,
כ"ס.900בעליבמנועיםמדובר2"ו"סימןו"סימןב"מרכבה

ו"במרכבהכ"ס,2001,בןבמנועמצויד3"סימןמרכבה"טנק

לג,

מדגמיאחדיםכ"ס.1,500בןחדשמנועמותקן4"סימןלטעןאחיזהמוטוחזה,מצחרפידותתותחן,כיסאהכוללים

אחדכל-ק"ממ-10,000יותרעברוכבר4"סימןמרכבה"אלהאמצעיםולמפקד.לתותחןחדשיםובקריםותצוגות
הטנק.שלהשדהניסוייבמסגרת-ה"מרכבהאתהפכובצריח,הגדולהמרחבבשילובואחרים,



------------

לממסרתישהמנוע,הספקעלנוסף
2יסו"יבכה"הקפיציםהזחלים,ולמערכתהטנק

קפיציםערכתגלגלתמךכפולילגלתמךבודדקייימיסיפגישהי-לילימכריעמשקלמזקו"ם)(והמרכובים

ש

ומי39מיכסההידרו-מכניתמערכתהוא3"סימן
קפיציםערכתלולגלגלתמדבודדגיג~תמימס'מעצןהידי;יייטישסיבובייםמרסניםהמשלבתחיצונית,

מתחגיזיסיכיבימיסי.מיכיכזלגיסיע'סיפיהצעעביריםלבלתינחשבובעבראשרמים,
-------------------------בנסיעהמהים.נחיתהוכןלטנקים,

שלאמינותושטח.תנאיובכלמהירותבכלו~עלעולותבעולם.ורעאחל"מרכבה"איןרמת-הגולן)כמו(קשהבשטח
נסיעהשלקילומטריםאלפיעשרותצברשכברזה,מזקו"םהטנק,לצוותביותרגבוההנוחותרמתהושגהכךעלנוסף

מוגבל.בלתיחייםאורךלמעשהלומעניקהקשים,בשטחיםלאהלוחמיםשחוויםהתאוצותמיטבי.תפקודהמאפשרת



במקרהוהחלפהטיפולפשטותהמזקו"םמשלבחיצוניבהיותו

גםהצוות.שלהכולללמיגוןמשמעותיתותוספתפגיעהשל
3"סימןה"מרכבהשלהמזקו"םמהווההאחזקהבתחום

וגירוז.טיפולדורששאינומאחרמהפכה,

ניסיוןמקורית,חשיבהפריהיאה"מרכבה"טנקימשפחת
יישוםעלהמתבסספיתוחשלייחודיותהליךעשירמבצעי
מערכותיוושלהטנקשלמחשיפההנובעיםלקחיםשלמהיר

בשטח.ללוחמים

בהרבהרחבהתפעוליתמעטפתמספקיםה"מרכבה"טנקי
-נובעייחודםהקרב.בשדההקונוונציונליהטנקשלמזו

הפנימיותמהמרגמהחי"ר,לוחמילשאתמיכולתם-השארבין
באמצעותגדוליםבטווחיםקרבמסוקילהשמידמיכולתם
ללוחמים.מעניקיםשהםהגבוהההשרידותומרמתהתותח
4".סימןה"מרכבהטנקבזירהיופיעהבאההמאהבתחילת

שלושתבהפעלתשנרכשהמצטברהניסיוןאתמגלםזהטנק
לחימהכליהשריוןחיללידיויקבלבכךלו.שקדמוהדורות

ה-21.המאהטנק-העתידיהקרבלשדההמותאםחדש,

RVI~BBWפ
בן-ישראליעתקד"ראלוף

יואשבןדיריאל"משלמאמרם
המתפרסםליבנת,ירוןוסא"ל

טנקאתמציבאלו,בעמודים
הטוביםהטנקיםבחזיתה"מרכבה"

עובדתאתלראשונהוחושףבעולם
דורחדש,ישראליטנקשלפיתוחו
-שלנוהטנקיםלמשפחתרביעי

4".סימןה"מרכבהטנק

פרסוםכיהעובדההיאסמליתרק

מערכות","בגיליוןנעשהזהראשון

הכיפורים.יוםלמלחמתהמוקדש

הישחטניהשחתזההיההכהראחף

הפתעמתקפתאתבגופושבלם
חזרההכףאתלהטותהצליחואשר1973,באוקטוברהערבית

שבוהגרועהפתיחהמצבלמרותהמלחמהאתולהכריעלטובתנו

נתפסנו.

הופעת(המאהראשיתמאזבעולםהמלחמותאתמלווההטנק

כיום,1916(.בספטמברהסוםבמתקפתהייתהשלוהבכורה

עתידושאלתשובנשאלתהמאה,שלבסופהעומדיםאנוכאשר

המאהבמלחמותהגםכלח?עליושאבדשיאינוהאםהטנק:של

האשאמצעיעםלהתמודדיוכלהאםשימוש?לויהיההבאה
כיום,שלהם?ההרגבכושרוהןבדיוקםהןומשתכלליםההולכים

הטלוויזיהמצלמותדרךהעולםלעינישנערכוההצגות""אחרי

מתמיד.יותררלוונטיותהןאלהשאלותובעיראק,בקוסובו

מסקנותכמהמעלהאלושאלותשלמשוחדתבלתיבחינה
מעניינות.

מלימודהעולהביותרוהמפתיעההבולטתהעובדהראשית,

הטנק.רעיוןשלהתמדתוכושרדווקאהיאהמודרניותהמלחמות

השיחהיום,ועדהמאהמראשיתמאודהשתנוהמלחמהשפניאף

שדהשלהמשתנותלדרישותבמהירותלהסתגליכולתהטנק

ההתפתחותבגללפוחתתאינהשחשיבותומרכזי,כוחולהיותהקרב
ככליעצמואתהוכיחהטנקטנקים.נגדהאיומיםשלהמרשימה

מלחמותשלשוניםלסוגיםלענותהמסוגלגמיש,מלחמה
מוגבל,עימותמתארידרךתנועה,ממלחמתהחל-ועימותים

השוטף.בביטחוןמארביםשלמקומייםבמתאריםוכלה
טנקיםנגדהאמצעיםלפיתוחוהטכנולוגיהמדעישהבסיסמכיוון

שיווימתקייםלטנקים,המיגוןמפתחיאתהמשמשלזהדומה

הטנקיםליכולתטנקיםמדהנשקשלכוותרוביןשניםארוךמשקל

עצמם.עללהגן
מאפשרותהמאהסוףשלהעצומותהטכנולוגיותההתפתחויות

ישירבמגענמצאותאינןאםגםאויבבמטרותבמדויקלפגוע

מדויק.וחימושמונחיםטיליםבאמצעותלמשלכוחותינו,עם

הצורךועלהמלחמהאופיעלגםהיתר,ביןהשפעה,ישלכך
אבלהקרב.אתלהכריעמנתעלשטחולכבושכוחותלהניע
העוצבותשלתפקידןתםכימכךלהקישמדינמהרזהיהיה

כיום,גםכילהביןחשובהעתידי.הקרבבשדההמשוריינות

ביכולתהעצומותההתפתחויותולמרותה-21,המאהבפרוס

הקרבבשדהלהכרעההעיקריהאמצעיהתמרוןנשארהאש,
היבשתי.

תםכיאיפואאינההעתידיהקרבשדהמניתוחהנכונההמסקנה
דהיינוהחדש,לעידןלהתאימםישכיאלאהטנקים,עידן

מכלהטנקעלהמאיימתהמדויקותהאשאמצעיעםלהתמודדות
יאפשרהטכנולוגיותהאפשרויותשלנכוןניצולאפשרי.כיוון

מאמץאתגבועלשיישאהעיקריהכלילהיותלהמשיךלטנק

הבסיסיהרעיוןבדיוקזהוהמלחמה.להכרעתהחיוניהתמרון

הואזהבמובן4".סימןה"מרכבהטנקבתכנוןהמדריךוהקו

קפיצותהגורסתהישראלית,הביטחוןתורתשלטבעיתתוצאה

סבבנו.האיומיםמ%הכמותיתלנחיתותנוכמענהבאיכותמדרגה

המערכהמטנקיאחדהיוםכברהוא3"סימןה"מרכבהטנק
נסימןהמלחמה.באמנותמהפכניתתפיסהומגלםבעולםהטובים

שאינהיכולתהישראלילשריוןיקנהוהואנוספתמהפכהמייצג4"
בעולם.אחרמקוםבשוםקיימת

*

הביטחוונמשתהמלאישיאש
ובמטיל
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